
Výhercovia 11. ročníka fotografickej súťaže CGAP zachytávajú na svojich snímkach posilnenie, 
nezdolnosť a inováciu 

WASHINGTON, 29. novembra 2016 /PRNewswire/ -- Organizátori fotografickej súťaže CGAP dnes 
oznámili, že víťazom za rok 2016 sa stáva Zay Yar Lin z Mjanmarska. Víťaznú fotografia s názvom 
„Podať pomocnú ruku" vybrali spomedzi viac ako 3 000 prihlásených snímok zo 70 krajín kvôli jej úžasnej 
kompozícii a jemnému zachyteniu dievčaťa pomáhajúceho otcovi vyrábať keramiku na predaj. 

Fotografia pochádza z mestečka Twante neďaleko domova fotografa v Yangone. Lin je povolaním 
moreplavec a fotografovanie je jeho skutočnou vášňou. Vyjadril to nasledovne: „Verím, že fotografie 
pomáhajú ľuďom vidieť a cítiť. Zbožňujem zachytávať ľudskú kultúru a miesta ich každodenného života." 

Aj keď je keramika z Twante známa v celom Mjanmarsku a je po nej veľký dopyt, mladá generácia stále 
hľadá možnosti uplatnenia sa mimo tohto malého mestečka. Rozhodcovia v súťaži poznamenali, že 
fotografia skvele odráža odovzdávanie hodnotných, ale možno vytrácajúcich sa zručností z generácie na 
generáciu. 

Pozrite si víťazné fotografie >> 

Dve miliardy ľudí na svete nemá prístup k základným finančným službám ako sú úspory a úvery. Je stále 
zjavnejšie, že finančná inklúzia je zásadným prvkom umožňujúcim dosahovanie Cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja prijatých Organizáciou spojených národov ako usmernenie globálneho programu 
rozvoja, ako je napríklad posilnenie kvality vzdelávania a podpora rodovej rovnosti. Už 11 rokov hľadá 
každoročná fotografická súťaž CGAP originálne a strhujúce snímky zobrazujúce dopad finančnej inklúzie 
na životy ľudí na celom svete. 

Tento ročník fotografickej súťaže CGAP vyzval účastníkov k zaslaniu snímok zo štyroch 
oblastí  podporujúcich napredovanie finančnej inklúzie: (1) mobilné peniaze a inovácie v digitálnom 
financovaní; (2) Hospodárske posilnenie žien; (3) Nezdolnosť a (4) Malé podniky. Rozhodcovský panel 
pozostával z Nicole Cappellovej, fotografickej manažérky v National Geographic; Emily Epsteinovej, 
obrazovej redaktorky z The Atlantic a Indiry Williams Babicovej, manažérky obrazových zdrojov 
v  Newseum. 

Všetky tri rozhodkyne sa podelili o svoje názory na proces výberu. 

Nicole Cappellová povedala, že: „To bola veľká pocta vidieť toľkú hrdosť a nezdolnosť a vytrvalosť ľudí 
z celého sveta." 

Emily Epsteinová sa vyjadrila, že: „Takéto množstvo práce neexistuje v tlačových agentúrach. Odkaz 
z týchto fotografií hovorí o úcte k ľuďom, ktorí vzali svoje osudy do vlastných rúk." 

Indira Williams Babicová dodala, že: „Fotografia je jedným z najsilnejších prostriedkov rozprávajúcich 
príbehy. Schopnosť povedať príbeh prostredníctvom snímok dostupných každému je cenný spôsob ako 
poslať svoj odkaz ďalej." 

Víťaz ceny Grand Prize za rok 2016 dostane darčekový certifikát v hodnote 2 000 USD na kúpu 
fotografického vybavenia a jeho snímka bude vystavená na Jumbotrone na Times Square v New York 
City. 

Víťazi a finalisti Grand Prize 

 Grand Prize: Podať pomocnú ruku – Zay Yar Lin, Mjanmarsko 

 Druhé miesto: Život vo vode – Sujan Sarkar, India 

https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-goals
http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-goals


 Tretie miesto: Farmárova rodina -  Pyae Phyo Thet Paing, Mjanmarsko 

Víťazi tematických súťaží 

 Mobilné peniaze a inovácie v digitálnom financovaní: Kokosová farma – Eakarin 
Ekartchariyawong, Thajsko 

 Hospodárske posilnenie žien: Plávajúci život - Md. Zakirul Mazed, Bangladéš 

 Nezdolnosť: Sen porazil postihnutie - Faisal Azim, Bangladéš 

 Malé podniky: Výrobca ozdobných dáždnikov - Agung Lawerissa Setiawan, Indonézia 

Regionálni víťazi 

 Afrika: Predstavivosť - Wim Opmeer, Keňa 

 Východná Európa a Stredná Ázia: Plstenie - Bülent Suberk, Turecko 

 Východná Ázia a Pacifická oblasť: Využitie starého televízora - Ly Hoang Long, Vietnam 

 Latinská Amerika a Karibská oblasť: Warmi Jilaqata 3 - David Martin Huamani Bedoya, Peru 

 Stredný Východ a Severná Afrika: Svätá obeť - Brahim Faraji, Maroko 

 Južná Ázia: Zodpovednosť - Sujan Sarkar, India 

CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor - Konzultačná skupina na pomoc chudobným) je 
globálnym partnerstvom 30 popredných svetových organizácií, ktoré presadzujú koncepciu finančnej 
inklúzie. CGAP rozvíja inovatívne riešenia pomocou praktického výskumu a aktívnej spolupráce 
s poskytovateľmi finančných služieb, tvorcami stratégií a financujúcimi organizáciami, ktoré umožňujú 
komplexné riešenia. CGAP sa nachádza pod jednou strechou so Svetovou bankou a jej práca spočíva 
v kombinácii pragmatického prístupu k zodpovednému rozvoju trhu a advokácie založenej na dôkazoch 
s cieľom zvýšiť dostupnosť finančných služieb, ktoré chudobní ľudia potrebujú na zvýšenie kvality života. 
Viac informácií nájdete na: www.cgap.org. 
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